
مسدس رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

979294979610057617المؤسسة الرياضيةرمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف 1

93929698969557013المؤسسة الرياضيةيحيى يحيى شمس الدين العماوى2
97949495899456314المؤسسة الرياضيةعماد السيد ابراهيم حسن يونس3
9494959294935629نادى بدردمحم رجب ابراهيم يوسف4
9496959093945628نادى الجيشاحمد حسام صالح الدين دمحم5
93949693948955912نادى الجيشابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس6
95949194919355810المؤسسة الرياضيةاحمد نبيل ابراهيم العادلى7
9492939194925568المؤسسة الرياضيةعبدالروؤق عبدالرؤوف عبدالرحيم زهران8
92949095949055516اتحاد الشرطةاحمد محمود حامد دمحم حماد9

92929394919355511نادى الشمسعمر دمحم شلبى وراد10
93939594869255315نادى بدراحمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل11
92899295929355311اتحاد الشرطةباسم ايمن حسن حجازى12
8694939395925538نادى الجيشلؤى حامد محمود كرام13
92919194919355216مدينة نصرعلى كامل عبدربه محمود14
9593898991955528المناة الرياضىكريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل15
90909190959455012المناة الرياضىمحمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى16
9190909390945486مدينة نصرسليم احمد سيف الدين احمد داود17
8992929096875469نادى الشمسدمحم ايهاب شكرى دمحم عبدالرؤوف18
9088929191935458نادى الجيشايمن عبدالفتاح ابراهيم الجرجاوى19
8791869690935436المناة الرياضىعبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد20
9486909292885427نادى بدرالسعيد دمحم السعيد دمحم21
9390899092875417الرباط واالنواراحمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن22
9089909091895393المؤسسة الرياضيةمؤمن ناصر شعبان عبدهللا 23
9088909190875362نادى الجيشحسام دمحم احمد دمحم البشنينى24
8988908889915357نادى الجيشهاشم دمحم هاشم حسن احمد25
9188878990885339صيد الدلىدمحم هانى السعيد دمحم حافظ26
8784889291895318كفر منصوراحمد دمحم رفعت عبدالرحمن حسن27
9186849091875298نادى الشمسعبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا28

9090818788925289مدينة نصراحمد بهاء الدين محمود اسماعيل29
9287898786875285نادى الشمسنورالدين حازم حلمى30

8586908978915197اتحاد الشرطةالهامى نبيل محفوظ على المال31
8788848988825186نادى الشمسدمحم ابوالماسم على سليمان32
8683838487905135صيد الدلىحسام نعيم العبد عبدالمالن33
8579858887875114صيد الدلىمصطفى يحيى عبدالعزيز الجمل34
8783868483855086نادى الشمساحمد خالد توفيك ابراهيم الزيات35
8383908780845074مدينة نصرنور الدين صبحي ربيع عبدالخالك ابراهيم36
8681908578815012كفر الدواردمحم على دمحم دعبس37
8485778475834884كفر الدواردمحم احمد دمحم احمد رزق38
8084768375854830الرباط واالنواردمحم ضياء حسن عبدهللا39

 بطولة كاس االتحاد ضغط هواء
 نادى هيئة قناة السويسعلى ميادين 

9-10 /4 /2021 

   
      



8682748566844773صيد اسكندريةدمحم لاسم طاهر المصرى40
8078788184764772الرباط واالنواردمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم41
7066788072844502كفر الدوارعبدالناصر جابر احمد العسكرى42

DNSالمناة الرياضىدمحم اسماعيل زرزور محمود

DNSنادى الجيشاحمد عصمت كمال مصطفى

DNSنادى الجيشحافظ جمال حافظ ابراهيم
DNSصيد الدلىدمحم على اسماعيل دمحم الديهى 

(رجال)فرق مسدس هواء 

المؤسسه الرياضية 1
563عماد السيد ابراهيم حسن يونس

5761709رمضان سمير فتحى دمحم عبدالرؤوف 
570يحيى يحيى شمس الدين العماوى

:نادى الجيش2
562احمد حسام صالح الدين دمحم

5531674لؤى حامد محمود كرام
559ابراهيم احمد دمحم ابراهيم محليس

:منتزه بدر 3
562دمحم رجب ابراهيم يوسف
5421657السعيد دمحم السعيد دمحم

553احمد حسان عبدالرحمن احمد الجمل

:المناه الرياضى 4
543عبدالعزيز سيد عبدالعزيز سيد احمد
5501645محمود يسرى عبدالكافى منصور الهوارى

552كريم دمحم شوكت حسن دمحم خليل

:نادى مدينة نصر 5
552على كامل عبدربه محمود

5481628سليم احمد سيف الدين احمد داود
528احمد بهاء الدين محمود اسماعيل

:اتحاد الشرطة6
553باسم ايمن حسن حجازى

5551627احمد محمود حامد دمحم حماد
519الهامى نبيل محفوظ على المال

:نادى الشمس 7
528نورالدين حازم حلمى

5291612عبدالرحمن زكريا لطفى مصطفى عبدهللا
555عمر دمحم شلبى وراد

:نادى الرباط واالنوار8
483دمحم ضياء حسن عبدهللا

4771501دمحم فؤاد محمود عبدالمادر عبدالكريم
541احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

   
      



:كفر الدوار9
450عبدالناصر جابر احمد العسكرى

5011439دمحم على دمحم دعبس
488دمحم احمد دمحم احمد رزق

مسدس سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

92939594939456113مدينة نصررضوى محمود عبداللطيف ابراهيم1
9696929091935587صيد الدلىمسكات على اسماعيل دمحم الديهى 2
92909396949055511نادى الشمسنور عباس بدرالدين دمحم3
9191929392965557المؤسسة الرياضيةهدير سعد دمحم سعد الممشانى4
92948989959355210نادى الجيشايمى دمحم حافظ ابراهيم5
9394909195895528مدينة نصردينا عصمت كمال مصطفى6
9195889092955517اتحاد الشرطةنسرين حسن سيد الصباحى7
88939294939055011المؤسسة الرياضيةنور الهدى طارق دمحم على مصطفى8
9389959190925509نادى الجيشهبة سراج الدين سيد محمود9

89939393908854613المؤسسة الرياضيةاميره فتوح عثمان دمحم نصر10
9188929486945455نادى الجيشمها دمحم السيد سليمان مصباح11
9090909292895437المناه الرياضىياسمين محمود عبده محمود12
9088908991945429المؤسسة الرياضيةمرام احمد دمحم سرور13
92918693859053711اتحاد الشرطةدعاء فؤاد دمحم فتحى14
8689939490855377اتحاد الشرطةجميله فتحى فهمى احمد خليل15
8985928891905355اتحاد الشرطةناى احمد عبدالمجيد جابر16
9182959188875347مدينة نصرنهال طارق عبدالمنعم دمحم17
57969594939653117المناه الرياضىهاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 18
8091908591935308المناه الرياضىيمنى دمحم سيد دمحم محمود 19
8088828796925257نادى الجيشمروه ثروت امام حسين20
8886868988885256المناه الرياضىاكرام كريم احمد مصطفى 21
8585898888905250نادى الجيشاسراء زكريا ابراهيم حسن22

8786888783915226اتحاد الشرطةندى يوسف إسماعيل على23
8888848784905213صيد الدلىدينا اشرف على يحيى على امين24
8891848788795173المناه الرياضىوالء عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم25
7687868586855058نادى الشمسانجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا26
8480798888845035صيد اسكندريةسالمين دمحم لاسم المصرى27
8087818489825031نادى الشمسيمنى هشام عوض شمس28
7873858689844952المؤسسة الرياضيةسالى حمدى عبدالحكيم جمعه29
7986858280804923اتحاد الشرطةرنا عصام دمحم النوار30
7681807885854853كفر الدوارياسمينا مجدى احمد خليل سالمه31
7881808376764745نادى الشمسحسناء وليد خليل مامون32
7770777075764451مدينة نصرحنان دمحم عبدالغنى صبيح33

DNSصيد الدلىامال طارق حسين ابراهيم

DNSالمؤسسة الرياضيةهبه دمحم محمود دمحم دمحم

   
      



 :(سيدات  )رق مسدس ضغط هواء ف

:نادى مدينة نصر 1

561رضوى محمود عبداللطيف ابراهيم

5521647دينا عصمت كمال مصطفى

534نهال طارق عبدالمنعم دمحم

المؤسسه الرياضية2

546اميره فتوح عثمان دمحم نصر

5551643هدير سعد دمحم سعد الممشانى

542مرام احمد دمحم سرور

:اتحاد الشرطة 3

537دعاء فؤاد دمحم فتحى

5511623نسرين حسن سيد الصباحى

535ناى احمد عبدالمجيد جابر

:نادى الجيش 4

552ايمى دمحم حافظ ابراهيم

5451622مها دمحم السيد سليمان مصباح

525اسراء زكريا ابراهيم حسن

:المناة الرياضى 5

543ياسمين محمود عبده محمود

5251599اكرام كريم احمد مصطفى 

531هاله اشرف دمحم فرج الجوهرى 

:نادى الشمس6

555نور عباس بدرالدين دمحم

5051563انجى صبرى سيد دمحم ابوالنجا

503يمنى هشام عوض شمس

بندلية رجال

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

9999100981009959548نادى الجيشدمحم حمدى عبدالمادر1

98999999989959240المؤسسه الرياضيةاسامه دمحم السعيد ابراهيم2

9710010099979759041المؤسسه الرياضيةيوسف حلمى يوسف ابراهيم3

9610096989910058936المؤسسه الرياضيةابراهيم احمد دمحم كريم4

959810098989758638المؤسسه الرياضيةدمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى5

98989898949858435نادى الجيشمصطفى رضا دمحم محمود6

93979998989858335صيد الدلىمصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 7

95979997979658134نادى الجيشدمحم فارس دمحم عامر8

94969998969758031نادى الجيشطارق احمد دمحم السيد9

95989997969558027نادى بدردمحم على لطب الرمادى10

   
      



95969497999857930نادى الجيشياسين فايز عيد سلطان مرسي11

97959595989657632نادى بدراحمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم12

95969896969557631المؤسسه الرياضيةاحمد اسماعيل عبدالحميد موسى يحيى13

97989595949557428نادى بدردمحم اشرف على عبدالنور14

94959796989457428المناه الرياضىدمحم سيد دمحم محمود15

93969598949857427نادى الجيشدمحم صبحى دمحم دمحم المرشدى16

94979597979457426المناه الرياضىعبدهللا احمد عبدالموى شباين17

94979697939657331اتحاد الشرطةعبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى18

95949596969757326نادى بدردمحم عبدالنبى دمحم خليفة19

94959696979457223المناه الرياضىمحمود احمد عطيه موسى20

94929796979657221نادى الجيشاحمد السيد حسن عبداللطيف21

94999791949456927المناه الرياضىعمر يسرى عرفه دمحم بدر22

96919296979556718المناه الرياضىشادى ابراهيم السيد بدر الماضى23

93979293939856628المؤسسه الرياضيةمصطفى دمحم دمحم عبدهللا لدوس24

93939594949556417صيد الدلىباسم احمد حسن راشد25

90939496949356023اتحاد الشرطةارحب بدرالدين دمحم ابوزيد26

95939590959055820صيد الدلىاشرف حمدى عبدالمعطى على باشا27

83929095949254617اتحاد الشرطةاشهب بدرالدين دمحم ابوزيد28

90918492938853817صيد الدلىاحمد هشام دمحم نور الليثى29

89929089938453713نادى الشمسمحمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى30

86918685888952511نادى الشمساحمد دمحم مجاهد عبدالفتاح31

8179879294905235كفر الدوارشريف خالد دمحم على الثابت32

7180878589915038الرباط واالنوارعمر هانى إبراهيم حسن موسى33

8484868182835008نادى الشمساحمد حسين ذكى حسنين34

8779838282814944مدينة نصرعمرو دمحم ابراهيم عمران35

7679878787764925مدينة نصراحمد دمحم محمود بدوى عبدهللا36

8880788680764887الرباط واالنوارناصر احسان عبده موسى37

8776838573764804الرباط واالنوارعالء دمحم دمحم سيد احمد38

DNSالمؤسسه الرياضيةحماده محمود طلعت ابراهيم

DNSصيد المحلةشريف دمحم ابراهيم غريب حسن

DNSصيد الدلىمازن طارق محمود عبدالحليم

 :(رجال  )رق بندليه ضغط هواء ف

المؤسسه الرياضية 1

592اسامه دمحم السعيد ابراهيم

5891767ابراهيم احمد دمحم كريم

586دمحم الشناوى عبدالمنعم احمد الشناوى

:نادى الجيش2

595دمحم حمدى عبدالمادر

5841758مصطفى رضا دمحم محمود

579ياسين فايز عيد سلطان مرسي

   
      



:نادى منتزه بدر3

574دمحم اشرف على عبدالنور

5801730دمحم على لطب الرمادى

576احمد رضا عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم

:المناة الرياضى4

574دمحم سيد دمحم محمود

5741720عبدهللا احمد عبدالموى شباين

572محمود احمد عطيه موسى

صيد الدلى5

564باسم احمد حسن راشد

5581705اشرف حمدى عبدالمعطى على باشا

583مصطفى دمحم خليل مصطفى حلمى 

:اتحاد الشرطة 6

560ارحب بدرالدين دمحم ابوزيد

5461679اشهب بدرالدين دمحم ابوزيد

573عبدهللا عصمت محمود احمد العطيفى

:نادى الشمس 7

525احمد دمحم مجاهد عبدالفتاح

5371562محمود دمحم زاهر دمحم المنشاوى

500احمد حسين ذكى حسنين

:الرباط واالنوار8

480عالء دمحم دمحم سيد احمد

4881471ناصر احسان عبده موسى

503عمر هانى إبراهيم حسن موسى

بندلية سيدات

xالمجموع123456النادىاالسمالمركز

99999898999859137نادى الجيشمنة هللا حسين عبدالفتاح 1
989599991009858938المؤسسة الرياضيةالزهراء شعبان معبد دمحم2
96989999979858739نادى الجيشدينا حسنى العيسوى3
971009798989758735نادى الجيشمريم رمضان دمحم متولى4
98969898979958635نادى الجيشميرنا هيثم عبدالفتاح طايع5
99989697979958633نادى الجيششيماء عبداللطيف حشاد6
989710097959558235المناه الرياضىياسمين ايهاب دمحم دمحم7
97969697959958034صيد المحلةمى مجدى السيد ابولرن8
97959898959758031المؤسسة الرياضيةمى ممدوح دمحم زكى9

94969796979957935نادى الجيشنورهان دمحم محمود عامر10
96969897959757929المؤسسة الرياضيةهدير السيد دمحم السيد مخيمر 11

   
      



94969697989557628صيد المحلةايه ايمن منير السعيد نور الدين12
95969896949657525المناه الرياضىهدير دمحم فيصل يوسف13
98949597919957427صيد الدلىباكينام طارق حسن نسيم14
98949593949356724المؤسسة الرياضيةريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم15
97969295959156622المؤسسة الرياضيةايمان مرزوق دمحم احمد16
86979694959656418اتحاد الشرطةشهد بدرالدين دمحم ابوزيد 17
95929596909456227صيد الدلىندى دمحم وائل احمد حسن 18
95929492949356019المناه الرياضىباسنت محمود عبده محمود19
92948896969255811اتحاد الشرطةنمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى20
92919492949455717صيد الدلىهبة هللا دمحم وائل احمد حسن21
92869192949354810اتحاد الشرطةيارا عالء عطيه امين عطيه22

DNSالمناه الرياضىاسراء ابراهيم صابر احمد 
DNSصيد الدلىياسمين عبدالرحيم عباس حلمى

DNSصيد الدلىنورهان حاتم رمضان احمد عبدالعال

 :(سيدات  ) بندليه ضغط هواء فرق

:نادى الجيش 1

586شيماء عبداللطيف حشاد

5861763ميرنا هيثم عبدالفتاح طايع

591منة هللا حسين عبدالفتاح 

:الرياضية :المؤسسه 2

589الزهراء شعبان معبد دمحم

5791735هدير السيد دمحم السيد مخيمر 

567ريهام احمد سليمان دمحم عبدالكريم

:المناة الرياضي3

575هدير دمحم فيصل يوسف

5821717ياسمين ايهاب دمحم دمحم

560باسنت محمود عبده محمود

:صيد الدلى 4

557هبة هللا دمحم وائل احمد حسن

5621693ندى دمحم وائل احمد حسن 

574باكينام طارق حسن نسيم

:اتحاد الشرطه 5

564شهد بدرالدين دمحم ابوزيد 

5581670نمير عصام دمحم عبدالسميع الفخرانى

548يارا عالء عطيه امين عطيه

   
      



   
      



   
      



   
      



   
      



   
      



   
      



   
      


